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A Magyarok Nagyasszonya templomban ökumenikus istentiszteleten meg-
szentelt új kenyerekkel érkeztek az ünneplők a Fő térre, ahol Manninger Jenő 
országgyűlési képviselő köszöntőjében hangsúlyozta: ma is aktuális Szent István 
műve, aktuális a keresztény állam, a keresztény értékek védelme. Úgy fogalma-
zott, leginkább hazánk és a közép-európai államok védelmezik a nemzetállami 
gondolatot és a férfi és a nő házasságára épülő család fogalmát. 

– Augusztus 20. állami, nemzeti és egyházi ünnep, ehhez a hármashoz ragasz-
kodni kell és nem szabad belőle engedni – ezt Keszthely polgármestere, Ruzsics 
Ferenc mondta köszöntőjében. – Szent István megalkotta Európa egyik nagy 
államát, Magyarországot, amely nagyon sokáig dacolt mindenféle támadással 
szemben, és bizonyítéka az összetartozásunknak az, hogy ma is együtt ünnepel-
hetünk itt, ebben a kicsit csonka, de a mi hazánkban – tette hozzá.

„Magyar úton járunk”
Első királyunk, Szent István műve, a keresztény állam és a keresztény értékek 
védelme ma is aktuális – hangzott el Keszthelyen az augusztus 20-ai ünnepen.

Augusztus 20-án színvona-
las koncertekkel, hatalmas, 
több ezres tömeggel és 
persze látványos tűzijá-
tékkal zajlottak az ünnepi 
programok Keszthelyen. A 
Balaton-parton négy napon 
át várták az érdeklődő-
ket. Szokás szerint a 20-i 
tűzijátékot övezte a legna-
gyobb érdeklődés.
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■ Keszthely, Bercsényi
Miklós utca 35.

■ www.hirsat.hu
■ +36 83/311-136

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 100

■ Széles csatorna
választék

■ Egyszerre akár 3 TV
készüléken is, plusz díj nélkül 

■ Ajándék mobil TV
■ 100/10 Mbps internet,

25% garantált!
■ Szupergyors internet egyszerre

akár több eszközön is

■

8.285,-Ft/hó

HIRSAT 
CSALÁDI 

TV
+ NET 300

■ Széles csatorna
választék

■ Egyszerre akár 3 TV
készüléken is, plusz díj nélkül 

■ Ajándék mobil TV
■ 300/30 Mbps internet,

25% garantált!
■ Szupergyors internet egyszerre

akár több eszközön is

8.995,-Ft/hó

SZÁGULDJ VELÜNK!

A részletekről érdeklődjön 
ügyfélszolgálatunkon.

Az akció visszavonásig 
érvényes.

■ A részletekről érdeklődjön 
ügyfélszolgálatunkon.

Az akció visszavonásig 
érvényes.

-on is!

Kövessen bennünket 

Lapunk következő száma 2019. szeptember 13-án jelenik meg.
Lapzárta: megjelenés előtti pénteken.

Kedves Olvasóink! 
Kérdéseiket, észrevételeiket, témajavaslataikat várjuk az 
ujsag@tvkeszthely.hu e-mail-címre. Lapunkat digitális 
formában olvashatják a www.tvkeszthely.hu oldalon.

Balatoni Krónika 
Információs Magazin

Ünnepi beszédet Takaró Mihály 
irodalomtörténész mondott, hangsú-
lyozva: Szent István saját maga fölé 
helyezte az Isten hatalmát. Kifejtette, 
a hatalom felelőssége három szóban 
fogalmazható meg: rendet, biztonságot 
és emberhez méltó életet teremteni a 
nemzet minden tagja számára. Amikor 
az államalapításról beszélünk és Szent 
Istvánról, akkor azt kell látni, hogy a 
Szent István-i állameszme, amelynek ő 

a megtestesítője, kidolgozója és megalkotója, hosszú távon biztosított ember-
hez méltó életet a magyarságnak. 
– Elődeink és mi hatalmas erőfeszítéssel és munkával teremtettük meg mind-
azt, ami itt van. Igen, védendő érték ez is. A hatalom mindig utat is jelöl, melyen 
a nemzet jár. Ma Európa legnagyobb növekedését produkáló országa vagyunk. 
Ne feledjük, tíz éve az államcsőd szélén tántorgó ország voltunk. Az út tehát 
helyes, felfelé vezet, magyar úton járunk – fogalmazott. Hozzátette, nemzetünk 
legfőbb értéke a szabadság. A keresztény alapú Szent István-i állameszme 
lényege, hogy megmaradásunkért gyarapodnunk kell, és ragaszkodnunk kell 
az igazsághoz.

Az ünnepségen felléptek a Nagyváthy Néptáncegyüttes tagjai, 
verset mondott id. Kalapos István, a Helikon Versmondó Kör 
tagja. Ezt követően szelték fel a megszentelt új kenyeret, me-
lyet az ünneplők meg is kóstolhattak. 

A rendezvény főtámogatója: 
Keszthely Város Önkormányzata

Új műsor 
a Keszthelyi Televízió palettáján
kéthetente pénteken 19:15-kor

Támogatóink: Rejuvena Esztétika Szalon Hévíz, Diegó Keszthely, 
Jenny’s Fitt Keszthely

MÁS-KÉP(P), 
avagy hogy  
látjuk mi 

csevegős,  
beszélgetős  
műsor 
szépségről,  
egészségről, 
párkapcsolatokról, 
a mai nők  
helyzetéről, 
helytállásáról

Következő
adások 

szeptember 6-án és 20-án
Beszélgetés 

nőkről nőkkel.
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Körforgalom  
a biztonságért

A Festetics-kastély adott otthont augusztus 20-án a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete és a Magosz által szer-
vezett Zalai Kenyérünnepnek. 

Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala megyei elnöke elmond-
ta: július vége óta folyamatosan érkeztek a beszállítások a tüskeszentpéteri 
malomba, hogy a gazdák által felajánlott búzából őrölt liszt eljuthasson mint-
egy 80 ezer rászorulóhoz szerte a Kárpát-medencében. Ezek az új kenyerek 
már abból a lisztből készültek, melyhez a gabonát a „Magyarok Kenyere – 15 
millió búzaszem” jótékonysági program keretében gyűjtöttek kárpát-medencei 
gazdáktól. Hozzátette: a megyében elhúzódó aratás miatt később érkeztek be a 
felajánlások, de az adományozási kedv továbbra is töretlen, így a tavalyi liszt-
mennyiség biztosan összejön.

– Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a programhoz, hiszen a 15 
millió búzaszem jelképezi a 15 milliós magyarságot, és ez a program jelképezi 
azt az összetartozást, amit mi, magyar gazdák érzünk egymás iránt – fogalma-
zott.

Manninger Jenő országgyűlési képviselő köszöntő-
jében hangsúlyozta: az ezeréves államiság szempontjá-
ból kiemelkedően fontos a magyar kultúra és a magyar 
értékek védelme, ebbe pedig természetesen beletarto-
zik a Festetics-örökség is. Nem véletlen tehát, hogy a 
megyei kenyérünnepnek ezt a helyszínt választották a 
szervezők. Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere a 
város nevében üdvözölte a megyei rendezvényt. Beszédében az államalapítás 
ünnepe kapcsán aláhúzta: bár Szent István királyt sokan próbálták támadni a 
kereszténység mellett tett megrendíthetetlen hite és eltökélt nemzetpolitikája 
miatt, ő mégis kitartott elvei mellett, mert tudta, hogy ez országa sikerének és 
hosszú távú fennmaradásának, a magyarság megmaradásának záloga. Az új 
kenyeret – melyet ökumenikus szertartás keretében áldottak meg – Buzsáky 
Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala megyei élelmiszer-feldolgozási 
osztályának elnöke és a sütését végző Korona Pékség ügyvezetője mutatta be az 
egybegyűlteknek.

VÉRADÁSOK SZEPTEMBERBEN
A Magyar Vöröskereszt keszthelyi szervezete és a Keszthelyi Kórház 

vérellátója szeptemberben is várja a véradókat. Utóbbi helyen 2-án 
(13–16 óra között), 3-án (15–18 óra), 9-én (13–16 óra), 16-án (13–16 óra) 

és 23-án (13–16 óra) lesz véradás. Szeptember 5-én Hévízen, a Hémori-
ban (11–15 óra), 12-én Várvölgyön, a Szent Domonkos étteremben 

(16–18 óra), 19-én Cserszegtomajon, az iskola éttermében (16–18 óra), 
26-án Karmacson, a művelődési házban (16–18 óra), 30-án Keszthelyen, 

a VSZK-ban (11–13 óra) várják a véradókat.

Keszthelyre is került Szinnyei-díj

Magas rangú elismerés 
a könyvtár igazgatójának

A Nagy Bálint, Keszthely alpolgármestere és Bartha Gábor, Cserszeg-
tomaj polgármestere részvételével tartott sajtótájékoztatón a képviselő 
elmondta: az útkereszteződés tervezése óta alaposan megnőtt a forgalom 
az elkerülő úton, s a két település között is. 

A kezdetektől próbálják elérni a változást, ám azt az eredeti projekt nem tet-
te lehetővé. A csomópont biztonságossá tétele most megvalósul, a közlekedési 
államtitkár elrendelte az útkereszteződésben a körfogalom kiépítését, annak 
tervezését. Utóbbi már megkezdődött, a körforgalom építési munkálatai a 
szükséges előkészítéseket követően várhatóan jövő tavasszal indulnak. Nagy 
Bálint hangsúlyozta: minden szempontból – turisztikailag és gazdaságilag 
– fontos, hogy Keszthely városának, a térségnek megfelelő legyen az infra-
struktúrája, a közlekedés terén ez különösen lényeges. S ehhez természetesen 
a biztonság is szükséges. Az alpolgármester örömét fejezte ki, hogy a helyen 
körforgalom létesül. Bartha Gábor kiemelte: sokan kérték, hogy tegyék biz-
tonságosabbá a csomópontot. Fontos, hogy ez megvalósul, hiszen a biztonság 
mindenkinek az érdeke.

A Pesti Vigadóban állami ünnepünk, augusztus 20. alkalmából átadták az 
állami kitüntetéseket és miniszteri kulturális díjakat. Ez alkalomból a könyv-
tári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítményéért Papp-
né Beke Judit, a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár igazgatója Szinnyei 
József-díjat vehetett át. 

Diákok 
a közbiztonságért
Bezárta kapuit a keszthelyi Bűnmegelőzési Iro-
da, mely ezúttal is eredményes szezont tudhat 
maga mögött. A rendőrség a diákokkal együtt 
teljesítette a kitűzött célokat. 
Nem történt kirívó bűncselekmény idén Keszt-
helyen a Bűnmegelőzési Iroda nyitvatartása 

alatt. A 2004 óta működő, az önkormányzat 
által támogatott intézményben ezúttal is 
diákok teljesítettek szolgálatot, akik hét héten 
át naponta járőröztek, szórólapokat osztogat-
tak és akár elsősegélyt is nyújtottak, termé-
szetesen a rendőrség szakmai irányításával, 
segítségével. A Bűnmegelőzési Iroda az előző 
évekhez hasonlóan idén is augusztus 21-én 
zárta kapuit. A Keszthelyi Rendőrkapitányság 
vezetője elmondta, idén rendkívül nyugodt 
nyár volt Keszthelyen, kirívó bűncselekményt 

nem regisztrált a rendőrség. Dr. Horváth Ist-
ván kiemelte, az elmúlt években folyamatosan 
csökkent a bűncselekmények száma a térség-
ben. Hozzátette: az eredményeket meg kell 
őrizni, azok létével újabb fejlesztéseket lehet 
megvalósítani a közbiztonság érdekében. 
Az értékelésben elhangzott: a Bűnmegelőzési 
Iroda is jelentősen hozzájárul a közbiztonság 
fenntartásához, az itt dolgozók rendszeresen 
figyelnek többek között a lehúzott ablakkal, 
őrizetlenül hagyott gépjárművekre. Emellett a 
strandon és a város számos pontján teljesíte-
nek járőrszolgálatot, de elsősegélyt is nyújta-
nak, ha arra van szükség. Az iroda munkatár-
sai jövőre is várják mindazokat, akik szívesen 
segítik Keszthely biztonságának fenntartását.

A magyarok kenyere,     
15 millió búzaszem

– Augusztus 20. (ahogy egyéb-
ként az év többi napja is, hiszen 
mindegyikre esik valami, ami 
történelmünkben egyedülálló) 
csodálatos ünnep Magyarország 
történetében, életében. Szent Ist-
ván királyunk immár több mint 
ezer esztendeje maradandót, erős 
alapokon álló, jövőbe mutató álla-
mot alkotott. Ezt pedig nemcsak 
köszönni kell, hanem áldani a ne-
vét. Jó magyar ember megemléke-
zik első királyunkról – vallja Turi 
Török Tibor szépmíves, aki azt 
mondja: régóta hiányolja, hogy 
Keszthelyen nincs köztéri szob-
ra Szent Istvánnak. Ezen változ-
tatandó, ezúton jelenti be, hogy 
felajánlja alkotását a városnak, 
Keszthely önkormányzatának.
– Szent István királyunk szobra 
egyfajta zarándokhely is lehetne 
véleményem szerint – mondta.  
– Fontos lenne a mementó. Meg-
állni, fejet hajtani, elmerengni 
kicsit a magyar történelem vi-
harain, az állam megmaradásán, 
küzdelmes, életfeláldozó megtar-
tásán. Augusztus 20-án pedig ün-
nepi koszorúzással emlékezhetne 
a város szent királyunkra…

Szent István-
szobrot ajánl 
fel Keszthelynek 
Turi Török Tibor

Körforgalom épül a 71. főút elkerülő 
szakaszán, a Keszthely és Cserszeg-
tomaj közti, úgynevezett Rezi úti 
csomópontban – jelentette be Man-
ninger Jenő országgyűlési képviselő.



Strandtól  
a vízelvezetésig
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Tereptantól a közelharcig
Első alkalommal szervezett honvédelmi tábort a Magyar Hon-
védség Zala megyében, Zalaszabaron. A 26 fiatal gyakorolhatta 
a közelharcot, ismerkedhetett a katonai járművekkel és elmé-
leti ismereteket is szerezhetett. 

A szervezőktől megtudtuk: a 
Magyar Honvédség harma-
dik éve szervez táborokat az 
országban. Zala megyében 
most először volt lehetőség 
részt venni a programban, az 
egyhetes foglalkozásnak a Zo-
bori Élménypark adott otthont. 
A táborban 12–15 éves kor 
közötti gyerekek vettek részt, 
a programban pedig a hagyo-
mányőrzéstől kezdve a közel-
harcon át az elméleti ismere-
tekig számos pont szerepelt.

Kis-Bús Károly, a Zala 
Megyei Területvédelmi 
Zászlóalj parancsnoka 
elmondta: „Általános 
katonai foglalkozások, 
alaki foglalkozás zászló-
felvonással egybekötve, 
tereptan, egészségügyi 
ismeretek, újraélesztés, 
elsősegélynyújtás szere-
pelt a programban. Gya-
korlatilag olyan dolgokat 
tanítunk a gyerekeknek, 
amiket utána akár a hét-
köznapi, civil életükben is 
hasznosítani tudnak.”
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Elmondta: az elmúlt öt évben számos 
fejlesztést sikerült megvalósítani a Libás 
strandon. A fürdőhely visszakerült az ön-
kormányzat üzemeltetésébe, ez tette lehe-
tővé a beruházásokat. A Gyenesdiás felőli 
bejáratnál parkolót alakítottak ki, emellett 
fákat ültettek, valamint a komfortot előse-
gítő infrastrukturális fejlesztéseket hajtot-
tak végre. Fontos lépés volt a csapadékvíz-
elvezetés problémájának megoldásában, 
hogy a DRV-vel együttműködve duplájára 
növelték a regionális szennyvízvezeték 
kapacitását. Mindezek mellett közösségi 
tereket újítottak fel, és fákat is ültettek. 
Kiemelte: a folyamatos kapcsolattartás, a 
lakókkal való közös munka eredményeként 
számos fejlesztést tudtak megvalósítani 
a városrészben és több, hosszú évek óta 
kezeletlen problémát tudtak megoldani 
vagy elindítani a megoldás érdekében. A 
városrészben élők kérésére a következő 
hetekben három fekvőrendőrt helyeznek ki 
a Móra Ferenc, Zámor és Apát utcákban. 
Emellett kérésként felmerült a csapadék- és 
belvízelvezető rendszer további bővítése, 
valamint horgászcsónak-kikötő létesítése 
is. Szó esett a Libás strandnál lévő parko-
lóhelyek számának növeléséről is. Elhang-
zott, mivel a fürdőhely egyre népszerűbb, 
több parkolóhelyre van szükség, ezt ligetes 
formában, fák kivágása nélkül szeretnék 
megoldani.

Keszthelyieknek ingyenes  
a Helikon strand

A keszthelyi lakosok augusztus 16-tól ingyenesen hasz-
nálhatják a Helikon strandot, mindössze fényképes 
igazolványt, illetve lakcímkártyát kell bemutatniuk. 

Erről rendkívüli ülésen döntött a város képviselő-testülete. Ezt Nagy Bá-
lint, Keszthely alpolgármestere jelentette be sajtótájékoztatóján. Elmondta: 
mintegy négy, négy és fél éve már javaslatot tett arra, hogy a Helikon strand-
dal kapcsolatos lehetőséget vizsgálják meg, ám magát a döntést a jogsza-
bályi környezet a tervezett formában nem tette lehetővé. Miután az elmúlt 
hónapokban döntés született arról, hogy a jelenleg alacsony kihasználtságú 
déli szabadstrandon a szezon végeztével fejlesztés kezdődik, kutyás élmény-
park és piknikkert nyitja meg kapuit, a kérdés ismét aktuálissá vált. Hang-
súlyozta: a Helikon strand ingyenessé tétele a keszthelyi lakosok számára a 
szükséges gazdasági egyeztetések, illetve a kutyás élményparkhoz kapcsoló-
dó megállapodások, szerződések véglegesítése, aláírása után valósulhatott 
meg.

Holnapocska tábor  
– örömteli kikapcsolódás
Kárpátaljai fiatalok táboroznak Zala-
szabarban. A harminc gyermek a Zala 
Megyei Közgyűlés támogatásával kilenc 
napot tölthet el a Holnapocska táborban. 
A programban szerepel a kalandpark, de 
a fiatalok felfedezik Zala megye szépsé-
geit is.

A táborozó gyerekek a Kárpátaljai Ma-
gyar Cserkészszövetség tagjai. A gyere-
kek táboroztatásának költségét a Zala 
Megyei Közgyűlés állja. Dr. Pál Attila 
elnök elmondta: a megye évtizedek óta 
kiemelt figyelmet fordít a határon túli 
kapcsolatok ápolására, a Holnapocska 
tábort pedig jó lehetőségnek tartják arra, 

hogy a kárpátaljai gyerekek élmények-
kel feltöltődve térjenek haza. Kiemelte: 
„Egy nemzet vagyunk, és ez nemcsak 
kötelességünk, hanem egy olyan feladat, 
amit szívesen is teszünk. 2016 óta a Zala 
Megyei Önkormányzat folyamatosan 
próbál költségvetési forrást biztosítani 
arra, hogy minden évben 20-30 kárpátal-
jai fiatal Zala megyébe érkezzen tanulni, 
szórakozni.”
– A tábor célja az élmények átadása mel-
lett, hogy a gyerekek megismerjék Zala 
megye szépségeit, emellett a magyarság 
történelmét is tanulmányozhatták a fi-
atalok – tette hozzá Szabadics Zoltán, a 
Holnapocska tábor alapító tulajdonosa. – 

Öt évvel ezelőtt Ukrajnában még háború 
dúlt, és ma sincsen béke. Akkor azt láttuk 
a híradásokból, a sajtóból és hallottuk 
az ismerőseinktől, hogy az ottani gyer-
mekek nem tudnak úgy kikapcsolódni, 
úgy örülni a nyári szabadságnak, mint 
nálunk. Azt gondoltuk, elhozzuk ezeket 
a gyermekeket ezektől az eseményektől, 
és elhívjuk őket Magyarország egyik leg-
szebb tájára, hogy kikapcsolódjanak és 
örömteli pillanatokat szerezzenek.
A Holnapocska tábor alapítói és a Zala 
Megyei Közgyűlés a Kárpátaljai Magyar 
Cserkészszövetséggel együttműködve jö-
vőre is szervez tábort a kárpátaljai fiata-
loknak Zalaszabarban.

DOSZFESZT  
Keszthelyen
Tudomány, kultúra, 
szórakozás. Ez a mot-
tója a DOSZFESZT-
nek, azaz az első 
Doktorandusz 
Fesztiválnak, mely-
nek Keszthely adott 
otthont. A négynapos 
rendezvényt a Pannon Egyetem Geor-
gikon Kar kollégiuma mögött felállított 

nagyszínpadon Horváth Zita felsőok-
tatásért felelős helyettes államtitkár, 
Gelencsér Antal rektor és Nagy Bálint, 
Keszthely alpolgármestere nyitotta meg. 
A program keretében számos előadás, 
koncert várta az érdeklődőket.

Zámor és térsége városrész 
önkormányzati képviselője, 
Nagy Bálint a ciklus utolsó 
lakossági fórumán számolt 
be mindazokról a fejleszté-
sekről, amelyek az elmúlt 
öt évben megvalósultak, és 
szót ejtett azokról a jelenleg 
is fennálló problémákról, 
amelyeket ezt követően kell 
megoldani.

A fiataloknak számos 
feladattal meg kel-
lett megbirkózniuk az 
ötnapos tábor során. A 
honvédség toborzóirodája 
egy akadálypályát épített 
a számukra, amelyet 
fegyverrel a kézben és 
hátizsákkal felszerelkez-
ve kellett teljesíteniük. 
A Zala Megyei Terület-
védelmi Zászlóalj jövőre 
is szeretné megrendezni 
a programot, a tervek 
szerint akkor már két 
turnusban várnák a gye-
rekeket.
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Történelmi lovasfesztivál
A Helikon Kastélymúzeum évek óta szervez az 
államalapítás ünnepéhez kapcsolódva lovas prog-
ramokat. Az idén huszárok, díjlovasok bemutatója 
és számos érdekesség várta a látogatókat.
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REZIBEN, 

csodálatos környezetben várja 

a balatoni borok kedveloit  

a Bakos Pince

Más idõpont vagy csoportok esetén egyeztetni a
00/36-30-534-7814 Bakos Rezsõ,  
00/36-30-461-6330 Bakos Zoltán,
00/36-30-533-0788 Mrakovics Emil

NYITVATARTÁS: 
Kedd, péntek és vasárnap 16-20 óráig

A keszthelyi családbarát

vadételek széles választékával,  
számos ételkülönlegességgel,  
vegetáriánus bõségtálakkal várja 
szeretettel kedves vendégeit.

Családi, céges és 
esküvõi rendezvények!

Keszthely-Kertváros
Tel.: 06 83 312 772 • 06-30/245-3094
e-mail: vadaskertcsarda@t-online.hu

VADASKERT
CSÁRDA

Három napon át tartott a Történelmi Lovasfesztivál, a tartalmas kikapcsolódás 
biztosítása mellett a szervezők célja az volt, hogy megismertessék a vendégekkel 
a lovas hagyományokat és a különböző szakágakat. A programon a lovassportok 
és hagyományok széles skáláját mutatták be a közönségnek. A díjlovasok mellett 
szabadidomítási bemutatót is láthattak az érdeklődők. Aki pedig főúri életérzésre 
vágyott, az omnibusszal vagy postakocsival körözhetett a kastély parkjában. Li-
picai lovak vontatták a járműveket. A hazai lovas rendezvényekről szinte sosem 
maradhatnak el a huszárok, a magyar könnyűlovas fegyvernem nemzeti jelkép, 
hungarikum. Számos hagyományőrző egyesület célja, hogy megismertesse az 
érdeklődőket a huszárság fegyvereivel, öltözékeivel és harcmodorával.
Varga Zoltán főszervező elmondta: a Helikon Kastélymúzeum évek óta szervez 
az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva lovas programokat. Nem véletlenül, 
hiszen a Festetics család minden generációjának életében fontos volt a ló. Nagy 
hangsúlyt fektettek a tenyésztésre, a legnagyobb sikereket Festetics II. Tasziló 
érte el angol telivéreivel az 1800-as évek második felében. A múlttal kapcsolato-
san kiemelte: Széchenyi, Wesselényi munkásságának köszönhetően Magyaror-
szágon is megváltozott a lótenyésztési irány az angol telivérek behozatala miatt. 
A Festetics családból Tasziló nagyon jól érzékelte ezt, és ennek volt köszönhető, 
hogy Európa-szerte márkanevet vívott ki magának a lovain keresztül.

Mentőöv – mindenkinek a Balatonnál

A Mentőöv elnevezésű program ötletgazdája a Balato-
ni Vízirendészeti Rendőrkapitányság, akik a Vízimentők 
Magyarországi Szakszolgálatának mentorálásával és a Ba-
laton Fejlesztési Tanács, illetve az Innovációs és Techno-
lógiai Fejlesztési Minisztérium támogatásával indították 
el a programot. A keszthelyi Városi strandon a bejáratnál 
látható a Mentőöv program keretében kihelyezett tábla, de 
a plázsnál, a lépcsőknél és a Szigetfürdőn is figyelmeztetik 
a fürdőzőket, és a vízibicikli-kölcsönzőnél is olvashatóak a 
tanácsok. Keszthelyen tizenegy strandi lépcsőnél helyeztek 
el táblát. Azokon fürdőzési tanácsok, mederrajz, a stran-
don található elsősegélyhely leírása, viharjelzés-segédlet, 
a 112-es segélyhívószám és egy, a helyszín beazonosítását 
szolgáló kód is található. Ennek segítségével pontosan be-
határolható a mentést végzőknek, hogy hol van szükség a 
segítségre. 
A prevenciós programot a 2017 nyarán történt vízi bal-
esetek kiemelkedően magas száma miatt indították el. A 
szakemberek szerint a balesetek okai mögött gyakran az infor-
mációhiány, az önismeret hiánya, a felkészületlenség vagy az 
emberi felelőtlenség áll, így a hatékony megelőzésben a külön-
böző kommunikációs eszközök komoly szerepet játszhatnak. 

Kísérleti jelleggel egyelőre öt balatoni strandon 73 különböző 
típusú táblát helyeztek ki. A Mentőöv program keretében a vízi-
rendőrök és vízimentők előadásokat is tartottak. 133 alkalom-
mal, 7310 diákot tájékoztattak a megelőzés fontosságáról.

Új, egységes tájékoztató táblákkal kívánják megelőzni a baleseteket a balatoni 
strandokon. Kísérleti jelleggel öt településen, köztük a keszthelyi Városi strandon is 
láthatóak a táblák. 

A kagylók okozták a legtöbb sérülést

A gondtalan pihenés elősegítésére a Magyar Vöröske-
reszt idén már 13. alkalommal indította el a Balatoni 
Elsősegélynyújtó Szolgálatát. A szolgálatban részt vevő 
320 fiatal önkéntes a vízben és a vízparton szerzett sérü-
léseket látta el 12 Balaton-parti település 19 strandján, 
június 28. és augusztus 20. között. Idén az önkéntesek 
2.735 esetben segítettek, a leggyakoribb sérülések közé 
tartoztak a kagyló okozta vágások, kisebb horzsolások, 
rovarcsípések vagy a különböző sportsérülések, rosszul-
létek. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat huszonne-
gyedik munkanapján egy sikeres újraélesztés is történt, a 
Magyar Vöröskereszt önkéntesei Balatonfenyvesen élesz-
tettek újra egy 60 év körüli nőt, aki fürdőzés közben lett 
rosszul. A legeseménydúsabb nap július 20-án volt, ezen 
a szolgálati napon 111 alkalommal fordultak a strando-
lók a vöröskeresztes elsősegélynyújtókhoz. A szolgálat 
ideje alatt Balatonfenyves Központi strandon keresték 
fel legtöbbször az elsősegélypontot, ahol 280 alkalommal 
volt szükség az önkéntesek munkájára. A szolgálat 2007-
es indulása óta összesen 42.222 esetet láttak el szaksze-
rűen a vöröskeresztesek, és hét esetben történt közvetlen 
életmentő beavatkozás. 

Egy életmentés és közel háromezer szakszerűen ellátott sérülés – ez az idei Balatoni Elsősegély-
nyújtó Szolgálat mérlege. A Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtóinak idén is a kagylók okozta 
sérülések és kisebb sportsérülések adták a legtöbb feladatot.
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Sakk – minden korosztálynak

A megnyitón elhangzott: ebben az évben is öt or-
szágból érkeztek sakkozók. A program népszerű a 
sportolók körében, rendszeresen szerepel program-
jukban attól függetlenül, hogy nagy a konkurencia, 
emelte ki Szalai István. A főszervező hangsúlyozta: 
a nyolcévestől a 85 évesig minden korosztályból 
érkeztek versenyzők, ez nagy öröm számukra, azért 
is, mert elmondhatják: a sakk olyan szép sport, ami 
nincs korhatárhoz kötve. Tehát amíg valaki erőt érez 
magában, addig lehetőséget adnak, hogy részt vegyen 
a megmérettetésen, sakkozzon, fejlessze tudását. 
Megtudtuk: a játék kilencfordulós, melyet svájci 
rendszer szerint írtak ki. A szabályok alapján minden 
fordulóban az előzőleg azonos vagy hasonló teljesít-
ményt elért játékosok kerültek szembe egymással. 
A megmérettetés mellett szabadidős programokat is 
kínáltak a versenyzőknek, akik többek között ingye-
nes strandolási lehetőséget kaptak. A sakkverseny 
eredményhirdetésére augusztus 28-án, lapzártánk 
után került sor.

Harmincnyolcadik alkalommal rendezték meg nemzetközi sakkversenyt Keszthe-
lyen. A megmérettetés egyben a 10. Dr. Hévízi László emlékverseny is volt, melyre 
több mint nyolcvan sportoló jelentkezett. Az egyhetes, kilencfordulós rendezvény 
nemcsak megmérettetést, hanem szabadidős programokat is kínált.

Bajnokok találkozója
A hagyományos éves talál-
kozót rendezte dr. Török 
Lajos Balatongyörökön az 
1960-as és 1980-as Keszt-
helyi Haladás bajnok lab-
darúgói számára.
Megemlékeztek az előző 
találkozó óta elhunyt Popovics Sándorról és Prágai Istvánról. Dr. Józsi 
György köszöntötte és jutalmazta Fábián Jánost, aki 1948-ban lett a le-
gendás Keszthelyi Haladás igazolt játékosa. Az egykori gólkirály így nyi-
latkozott: 
– Életem egyik legboldogabb napja a mai, és nagyon köszönöm minden-
kinek, aki gondolt rám a jutalmazáskor. Örülök, hogy nem felejtettek, és 
én pedig magammal hoztam az egykori újságcikkeket és híradásokat.
 
Jáger István, a ’60-as bajnokcsapat kapusa:
– Én Bazsót követtem a kapuban, és amikor az NB I.-es Szeged leigazolt, 
Zsidai lett az utódom, akit egy év múlva a Ferencváros vitt el Géczi mögé 
tartalék kapusnak. Valamennyi találkozón itt vagyok, és noha évtizedeken 
át a távolban éltem, a szívem visszahúzott egykori sikereink közelébe, és 
Sármelléken telepedtem le immár három esztendeje. Legendás csapatban 
játszhattam, a védelemben Dézsenyi, Jelencsics, Király, a középpályán Szi-
ta és Pém Árpád. Elöl pedig – ma már hihetetlen – öt csatár, olyanok, mint 
Győrei, Fábián, Dumas és a három orvos: Sebők, Forró és Horváth.
 
Bognár Péter, aki éppen ötven esztendeje volt az NB III.-ban ezüstérmes 
csapat középhátvédje:
– Sajnos egyre többen hiányoznak közülünk, de mi, akik itt lehetünk, 
nagy hálával köszönjük a rendezést és a szervezést.
 
Rácz László a Keszthelyi Haladás örökös gólkirálya: 
– 1980-ban jelentős döntést hoztam, amikor a ZTE-ből Keszthelyre iga-
zoltam, de helyesen döntöttem. Itt otthonra leltem, kiváló csapatban ját-
szottam, és külön öröm, hogy a  szurkolók a mai napig nem feledtek.

Pétanque 
a strandon 
Mozgássérültek számára szerveztek 
pétanque-versenyt Keszthelyen, amin 
mindenki részt vehetett. Az amatőr meg-
mérettetést évek óta megszervezik a Városi 
strandon annak érdekében, hogy mozgási és 
kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak az 
érdeklődőknek. 
A gyerekek is kipróbálhatták a játékot a 
Városi strandon. A pétanque francia eredetű 
golyójáték, az első versenyt 1910-ben szer-
vezték az országban. Itthon is sokan játsszák, 

Keszthelyen pedig 
évek óta szer-
veznek amatőr 
versenyeket. A 
program résztve-
vői közül sokan 
évek óta vissza-
járnak a meg-

mérettetésre, de olyan is volt, aki most 
először csatlakozott a játékhoz. Nemes Klára 
főszervező, a KESOTE Mozgáskorlátozottak 
Szakosztályának vezetője elmondta: a lényeg 
a közösség, hogy együtt tudnak játszani. A 
mozgássérült emberek meg tudják mutatni, 
hogy képesek helytállni, ez nagyon fontos, s 
egyben figyelemfelhívás is. A barátságos mér-
kőzésen a játékosok mellett a családtagok is 
jelen voltak, akik bíztatták hozzátartozóikat. 
A legjobb játékosok jelképes díjat kaptak, de 
elmondásuk szerint a legnagyobb ajándék az 
volt, hogy közösen játszhattak a strandon.

Összhangban tekertek

Keszthely is állomása volt a tandemeseknek. Ezúttal a karmelita templom kertjében emlékfát is ültettek a résztvevők. A mun-
kából látók és látássérültek is kivették a részüket. Az idei túra rekordot hozott, Keszthelyre hetvenhét fő érkezett, akik közül 
huszonheten voltak látássérültek. A Mozdulj! Egyesület kilencedik alkalommal szervezte meg a Balaton-kerülést. Dr. Tálos 
Marianna, a Mozdulj! Közhasznú Egyesület elnöke elmondta: „A cél egyértelmű, hogy igazi integrált, közösségi sportélményt 
szerezzünk a résztvevőknek. Másrészt pedig esélyegyen-
lőségi példát szeretnénk arra mutatni, hogy a segítség-
nyújtás a szívünkben benne lakozik, és ez nem pénzkér-
dés, a sport az egyik legjobb lehetőség erre.”
A túrázók kitérőkkel együtt körülbelül 250 kilométert 
tekertek augusztus 15. és 21. között. A szervezők szerint 
mára ez az esemény egy igazi esélyegyenlőségi mozga-
lommá vált, hiszen a kezdeményezés nemcsak sportér-
téket hordoz magában, hanem figyelemfelkeltő kampány 
is. 

„Összhangban tekerünk” mottóval ismét tandemkerékpárokkal kerülték meg a Balatont látók és látás-
sérültek. A Mozdulj! Egyesület kilencedik alkalommal szervezte meg a túrát. Céljuk, ahogy az elmúlt 
években is, az volt, hogy közösségi sportélményt szerezzenek a résztvevőknek. 
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KiállításoK:
Július 13- szeptember 14.
Balatoni Múzeum
Pelso 2019 - Xii. országos 
Kerámia és gobelin 
biennále

Szeptember 13-30.
Balaton Színház –Simándy terem
tánCPanoráma-
FotÓKiállítás
Mozaikok a Duna Művészegyüttes 
múltjából és jelenéből

2019
Ke     thely
Programok

Szeptember 6. (péntek) 18.00
Helikon Kastélymúzeum
KonCert a tüKörteremben
Felician Kalmus

Szeptember 6. (péntek) 18.00
Balaton Színház, színházterem
TÁVCSŐ – MOZIPÓTLÓ FILMKLUB
éJFélKor Párizsban

Szeptember 7. (szombat) 9.00-13.00
Balaton Színház, aula
baba- és gYermeKrUHa börze
Asztalfoglalás: 83/515-250

Szeptember 7-8. (szombat-vasárnap)
Fő tér, sétálóutca
Vii. KesztHelYi nemzetKözi VerKli 
FesztiVál

Szeptember 12-14. (csütörtök-szombat)
Balaton Színház, Színházterem
XVii. KesztHelYi tánCPanoráma

Szeptember 13. (péntek) 16.00
Balaton Színház
TMKE:
gonDolatoK 
KŐrösi Csoma sánDor sírJánál
Előadó: Deák Ferenc földmérő, 
nyugdíjas ügyvezető

Szeptember  13-14. (péntek-szombat)
Balatoni Múzeum
nemzetKözi WorKsHoP
Castrum virtuale - reconstruction and 
visualization of the roman heritage 
between rhine and danube

Szeptember 14. (szombat) 10.00
GKMK, NépmesePont
CsaláDi DöngiCsélŐ

Szeptember 14. (szombat) 17.00 
Balatoni Múzeum
CastrUm VirtUale  
Időutazás a fenékpusztai római 
erődben című Kiállítás megnyitója

Szeptember 15. (vasárnap) 8.00-tól
Balaton Színház, Simándy terem
érem-és bélYeggYŰJtŐK
országos találKozÓJa

Szeptember 17. (kedd) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
életünK Függ tŐle 
A méhek története 
című kötet bemutatása

Szeptember 20. (péntek) 15.45
Balaton Színház
Természetgyógyász Klub
KenDerolaJJal 
az egészségünKért
Előadó: Mörk László 
okl. természetgyógyász, 
kenderolaj nagykövet

Szeptember 21-22. 
(szombat-vasárnap)
Fő tér 
FooD trUCK WeeKenD

Szeptember 21. (szombat)
Balatoni Múzeum 
KUltUrális öröKség naPJa 

Szeptember 26. (csütörtök) 19.00
Balaton Színház, színházterem
DUmaszínHáz
Aranyosi Péter és 
Badár Sándor közös estje

Szeptember 27. (péntek) 11.00-17.30
Balaton Színház, Simándy terem
lengYel naP
A lengyelek magyarországi 
befogadásának 80. évfordulója 
alkalmából

Szeptember 27. (péntek) 17.00
Fejér György Városi Könyvtár
széCHenYi és zala 
CímŰ elŐaDás

Szeptember 28. (szombat)
GKMK, NépmesePont
a magYar néPmese naPJa 
alKalmábÓl ünnePi 
meseDélUtán
16.00 Mesefoglalkozás
17.00 Népi Játékok Hintalan Lászlóval
18.00 Hagyományos mesemondás, 
gyerekeknek, felnőtteknek mesél: 
Dóra Áron mesemondó

Szeptember 28. (szombat) 17.00-18.30
Balatoni Múzeum
a mÚzeUmoK Őszi FesztiVálJa 
Keretében: 
EGY REJTÉLYES ÉREMGYŰJTEMÉNY
NUMIZMATIKAI ELŐADÁS

Szeptember 28. (szombat) 19.00
Balaton Színház, színházterem
KaláKa 50
Vendégek: 
Sebestyén Márta ás Andrejszki Judit

Szeptember 30 - október 5.  
Balaton Színház
széPKorÚaK Hete

szeptember

A programok szervezői a műsorváltoztatás jogát fenntartják. A kiállítások nyitvatartási időben látogathatók! További információ: www.keszthely.hu
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Szilvalekváros derelye

A burgonyát héjában megfőzzük, még melegen 
meghámozzuk, majd áttörjük. Hozzáadjuk a tojássár-
gáját, pici sót, és annyi liszttel gyúrjuk össze, hogy jól 
formázható tésztát kapjunk.

A tésztát két cipóba osztjuk. Az egyiket lisztezett 
deszkán 2-3 mm vastagra nyújtjuk, és egymástól 
egyenlő távolságra 1-1 kávéskanálnyi szilvalekvárt 
halmozunk rá. Beborítjuk a másik kinyújtott tész-
talappal, és a lekvárhalmok között derelyemetszővel 
rombusz alakban elvagdossuk. Az így kapott tészta-
darabok széleit összenyomjuk, majd forrásban lévő, 
sós vízben a derelyéket kifőzzük. Eközben a vajon 
aranysárgára pirítjuk a zsemlemorzsát, majd a meg-
főtt és lecsepegtetett derelyéket megforgatjuk benne. 
Melegen kínáljuk, meghintve a fahéjas porcukorral.

GasztroBalatoni Krónika

Hozzávalók: 50 dkg burgonya, 25-30 
dkg liszt, 1 tojássárgája, 20 dkg szil-
valekvár, 10 dkg zsemlemorzsa, 5 
dkg vaj, só, a tetejére 10 dkg fahéjas 
porcukor
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Programajánló
Keszthely városi programok

Felician Kalmus ad koncertet szeptem-
ber 6-án 18 órakor a Helikon Kastélymú-
zeum tükörtermében.

szeptember 6.
Koncert a kastélyban

Hetedik alkalommal rendezik meg Keszt-
helyen a nemzetközi Verklifesztivált. A 
kétnapos rendezvény több helyszínen, a 
Fő téren és a sétálóutcán kínál progra-
mokat szeptember 7-8-án.

szeptember 7-8.
Verklifesztivál

moziműsor
 tapolca

2019. augusztus 29 –
                szeptember 18.
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Az életünk függ tőle, a méhek története 
című kötetet mutatják be a Fejér György 
Városi Könyvtárban szeptember 17-én 
17 órakor.

szeptember 17.
Az életünk függ tőle

Kenderolajjal az egészségünkért címmel 
Mörk László természetgyógyász tart elő-
adást a Balaton Színházban szeptember 
20-án 15.45 órakor.

szeptember 20.
Kenderolajjal az egészségünkért

A Balaton Színházban szeptember 12–
14-én rendezik meg a 17. Keszthelyi 
Táncpanorámát.

szeptember 12-14.
Táncpanoráma

Food Truck Weekend címmel tartanak 
programot Keszthely Fő terén szeptem-
ber 21-22-én.

szeptember 21-22.
Food Truck Weekend 

Javaslatkérés „Pro Cultura Keszthely” 
kitüntető címre
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Pro Cultura Keszthely” kitüntető címet adományozhat azon sze-
mély, intézmény, civil szervezet, közösség, gazdasági társaság számára, aki/amely Keszthely város kultúrájáért, kulturális 
rangjának emeléséért különösen kiemelkedőt cselekedett, alkotott vagy folyamatos tevékenységével emelte a város kultu-
rális színvonalát, esetleg adománnyal, hagyatékkal gyarapította Keszthely kulturális értékeit, kincseit.
A képviselő-testület az elismerésre a közvélemény bevonásával a legszélesebb körből várja a javaslatokat, a javaslattétel 
feltételei Keszthely város honlapján (https://www.keszthely.hu/hirdetmenyek) megtalálhatók. Az elismerésre a közvé-
lemény bevonásával a legszélesebb körből várom a javaslatokat. A kitüntető cím adományozására vonatkozó kezdemé-
nyezéseket részletes indokolással 2019. szeptember 30. napjáig lehet megküldeni Keszthely város polgármestere címére 
(Keszthely Város Önkormányzata, Ruzsics Ferenc polgármester, 8360 Keszthely, Fő tér 1.). 
A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Kezdeményezés Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete által ala-
pított kitüntetés átadására) letölthető Keszthely város honlapjáról (https://www.keszthely.hu/ugyintezes/polgarmesteri-
hivatal/jogi-es-szervezesi-osztaly/titkarsagi-feladatok).

Ruzsics Ferenc polgármester

FIGYELEM!
A Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. ezúton 
hívja fel a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, 
hogy az őszi lomtalanítás az V. körzetben a 
korábban meghirdetett időponttól eltérően 
2019. 10. 19-én lesz.

Kérjük, hogy a lomhulladékokat legkoráb-
ban a szállítást megelőző napon, legkésőbb 
a szállítási napon reggel 6 óráig helyezzék 
ki az otthonuk elé úgy, hogy az a közle-
kedést ne akadályozza, a közterületet ne 
szennyezze! A később kirakott lomot nem 
áll módunkban elszállítani.

Tilos a következő hulladékokat 
kirakni: 
zöldhulladék, építési törmelék (beton, 
tégla, bontott nyílászárók, szaniterek), 
veszélyes hulladék (vegyszermaradék, 
festékmaradék és azok csomagolóanyagai, 
akkumulátor, használt sütőolaj, kátránypa-
pír), elektronikai hulladékok.

A lomtalanítás szolgáltatást csak lakossági 
partnereink vehetik igénybe, közületek, 
vállalkozások nem!

V.körzet – 2019.10.19.
Bajcsy-Zsilinszky u., Bessenyei György 
u., Déryné u., Dobó István u., Fáy András 
u., Füvészkert u., Hajnóczy u., Kárpát u., 
Kinizsi Pál u., Kísérleti u., Külső Zsidi út, 
Laczkovics u., Lóczy Lajos u., Lőtéri u., 
Martinovics u., Mátyás király u., Nyárfa u., 
Öv u., Pázmány Péter u., Ruszek József u., 
Schwarz Dávid u., Semmelweis u., Táncsics 
Mihály u., Tapolcai út, Toldi Miklós u., Vásár 
tér, Zámor u., Zöldmező u., Zsidi út

Festetics-futamról  
a Nemzeti Vágtára
A házigazda település lovasa diadalmaskodott a Nemzeti Vágta 
gyenesdiási előfutamán. A Festetics-futamon nyolc felnőtt és 
ugyanennyi kishuszár versengett a felújított, egykori Festetics-
tréningpályán. 

A Helikon Kastélymúzeum és Gyenesdiás 
tizedik éve részese a Nemzeti Vágtának. 
Idén összesen hat elővágtát szerveznek, 
melyeken hetvenkét település szerezhet 
indulási jogot a budapesti döntőre. A Faludi síkon lévő pályán kiélezett 
és gyors tempójú előfutamokon versengtek a döntőbe jutásért a lovasok. 
Nyolc település versenyzője pattant nyeregbe, akik három előfutamon 
mérkőztek meg. A délelőtti viadalokról a házigazda Gyenesdiás, illetve a 
szomszédos Keszthely és Vonyarcvashegy lovasai kvalifikálták magukat. A 
kishuszároknál szintén nyolc település versengett. Felsőpakony, Uszod és 
Kővágóörs lovasa jutott a döntőbe. 
A kora esti döntőkre már újult erővel vonulhattak fel a lovasok. A kishu-
szárok futamát Felsőpakony indulója, Látos Lili nyerte meg. A nagydön-
tőben Keszthely lovasa kapta el a legjobban a rajtot. A kiélezett küzdelem 
második körében Gyenesdiás feljött a második helyre, a harmadik körben 
pedig az élre került, amit éppen meg tudott tartani. A célvonalon csak 
centiméterekkel előzte meg a hazai, gyenesdiási induló, Nánássy Ákos 
Keszthely lovasát, Németh Martint és a vonyarcvashegyi Molnár Attilát. A 
szabályok értelmében mindhárman indulhatnak a Nemzeti Vágtán, melyet 
október 19-én és 20-án rendeznek Budapesten, a Hősök terén. 

Nemzetközi történelmi workshopot ren-
deznek a Balatoni Múzeumban szept-
ember 13-14-én. A zárónapon 17 órakor 
Castrum Virtuale – időutazás a fenék-
pusztai római erdőben címmel nyitnak 
kiállítást.

szeptember 13-14.
Időutazás az erődben

A Balatoni Múzeumban szeptember 21-
én rendezik meg a Kulturális Örökség 
Napja programot.

szeptember 21.
Kulturális örökség napja

Az Érem- és Bélyeggyűjtők találkozóját 
tartják szeptember 15-én 8 órától a Bala-
ton Színház Simándy termében.

szeptember 15.
Érmék és bélyegek

A Balatoni Múzeumban szeptember 
14-ig tekinthető meg a Pelso 2019 – 12. 
Országos Kerámia és Gobelin Biennálé 
kiállítása.

szeptember 14-ig
Pelso 2019

Volt egyszer egy Hollywood  
augusztus 29 – szeptember 1. 
csütörtök – vasárnap 15:00 1200,-Ft 
szeptember 3 – 4. kedd – szerda
szeptember 2. hétfő 13:00
Újrakezdők  
augusztus 29 – szeptember 1. 
csütörtök – vasárnap 18:00 1200,-Ft 
szeptember 3 – 4. kedd – szerda
Támadás a Fehár Ház ellen 3.  
– A védangyal bukása  
augusztus 29 – szeptember 1. 
csütörtök – vasárnap 20:00 1200,-Ft 
szeptember 3 – 4. kedd – szerda
TOY STORY 4.  2D  
szeptember 7. szombat 14:00 1200,-Ft 
szeptember 8. vasárnap 16:00
25 KM/h – Féktelen száguldás  
szeptember 5 – 11. 
csütörtök – szerda 18:00 1200,-Ft
A bűn királynői  
szeptember 5 – 11. 
csütörtök – szerda 20:00 1200,-Ft 
A művészet templomai sorozat –
TINTORETTO – A velencei lázadó  
szeptember 12. csütörtök, 
szeptember 14 – 18. 
szombat – szerda 15:00 1200,-Ft 
szeptember 13. péntek 13:00             
Kópé  
szeptember 12. csütörtök, 
szeptember 14 – 18. 
szombat – szerda 16:30 1200,-Ft
szeptember 13. péntek 14:30                                                                    
Downton Abbey  
szeptember 12 – 18. csütörtök – szerda 
18:00 és 20:15 1200,-Ft

Jegyek elővételben a mozi pénztárában! 
Tapolca Városi Mozi 
8300 Tapolca, Fő tér 1. 
ONLINE jegyfoglalás! 
Bővebb információ:

www.tapolcamozi.hu 
Jegyrendelés, információ: 
+36-87/510-176 és a +36-30/631-8497-
es telefonszámon. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
(X)
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Helyszín: Balaton Kongresszusi Központ és Színház
Keszthely, Fő tér 3. | tel.: (06 83) 515 230
Jegypénztár: (06-83) 515 232 
E-mail: jegy@balatonszinhaz.hu

www.tancszinhaz.hu

2019. szeptember 12–14.

a Nemzeti  Táncszínház fenntartója: Támogatók:

 Hévízi Tófürdő ősszel is!

Hévízgyógyfürdő 
és Szent András Reumakórház

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. 
+36 83 342 830 • spaheviz@spaheviz.hu • www.spaheviz.hu

 Élje át Ön is 
az unikális 

kikapcsolódás 
élményét!


